
วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงงาน 

กลุ่มเรียนวันอังคาร 

กลุ่มท่ี 1 วันอังคาร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110610018  นายชญานนท์   อุ่นกลม วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 644110610024  นายภูวดล   เกือสีโท วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 643110410047  นางสาวสุภาภรณ์   มณีชัย วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4 643110410138  นางสาวเพ็ญนภา   ชนะพจน์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

5 643110410203  นางสาวศิระประภา   เทสันตะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 643110410260  นายรชานันท์   บุทา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

7 643110510010  นายวราวุฒิ   เพ็ชรนาค วิศวกรรมไฟฟ้า 

8 643110510093  นางสาวชุติมา   แซ่ต้ัง วิศวกรรมไฟฟ้า 

9 644110510026  นางสาวทิพาภรณ์   โสภา วิศวกรรมไฟฟ้า 

10 643110110027  นางสาวกัลยาณี   ชัยวุฒิ วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

 

  



กลุ่มท่ี 2 วันอังคาร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110610026  นายธวัชชัย   หาญฟ้าเล่ือน วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 644110610032  นายพัฒนพงศ์   สุภาพันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 643110410054  นางสาวจุฑามาศ   แพงโท วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4 643110410146  นางสาวชญาดา   คําโม้ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

5 643110410211  นางสาวธนัญญา   โยแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 643110410278  นางสาวรัตนาพร   อุดมกัลย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

7 643110510036  นายปิยะราช   โพธ์ิประสาร วิศวกรรมไฟฟ้า 

8 643110510127  นางสาวปวีณา   โพธ์ิเยีย วิศวกรรมไฟฟ้า 

9 644110510067  นายวุฒิพงศ์   ชาลีเอ่น วิศวกรรมไฟฟ้า 

10 643110110035  นางสาวนวพร   ไชยเพ็ชร วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

  



กลุ่ม 3 วันอังคาร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110610034.00  นายชิษณุพงศ์   วรเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 644110610057.00  นายอนุชา   พลเสน วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 643110410062.00  นางสาวปราณชลี   โคตรพรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4 643110410153.00  นางสาวธนพรรณ   หม่ืนพัน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

5 643110410229.00  นางสาวฐิติมา   วรจิตร วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 643110410286.00  นางสาวธัญญรัตน์   จาดบุญมา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

7 643110510044.00  นายสิทธิพล   คําหา วิศวกรรมไฟฟ้า 

8 643110510135.00  นายฐณเดช   สุกทน วิศวกรรมไฟฟ้า 

9 644110510075.00  นายบุญเรียน   โสภารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

10 643110110043.00  นายวัชรินทร์   ยะจันโท วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

 

  



กลุ่ม 4 วันอังคาร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110610042  นางสาวอาทิตยา   ถนอมทรัพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 644110410011  นางสาวทิพรดา   สหะวงศ์วัฒนา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3 643110410104  นายประพัฒน์พล   คําหารพล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4 643110410161  นางสาวพรรพษา   ใจดี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

5 643110410237  นายจิรสิน   ทอนฮามแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 643110410294  นางสาวจุฑาทิพย์   ฮองต้น วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

7 643110510069  นายภัคพล   แสนเยีย วิศวกรรมไฟฟ้า 

8 643110510143  นางสาวนันธิดา   วระจิต วิศวกรรมไฟฟ้า 

9 644110510083  นายณัฐพงศ์   พ่อธานี วิศวกรรมไฟฟ้า 

10 643110110050  นายณฤภัทร   แก้ววิรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

 

  



กลุ่มท่ี 5 วันอังคาร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110610067  นายชัยฤทธ์ิ   แนบตู้ วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 644110410029  นางสาวฤทัยชนก   สายจันสว่าง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3 643110410112  นางสาวจรินญา   โมธรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4 643110410179  นายฏิณฑวัชร   ตรีละพรรณ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

5 643110410245  นางสาวดวงฤทัย   พ่อศรีชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 643110410302  นายวิษณุ   ชัยพันธ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

7 643110510077  นายธนกร   สมตัว วิศวกรรมไฟฟ้า 

8 643110510150  นางสาวณัฐกมล   จันทร์แดง วิศวกรรมไฟฟ้า 

9 644110510091  นายอนันทชาติ   มะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

  



กลุ่มท่ี 6 วันอังคาร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110610083.00  นายพยัคฆ์   กัณหา วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2 643110410021.00  นายวาเลน   สืบชมภู วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3 643110410120.00  นางสาวจรรยมณฑน์   ชุณหปราณ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4 643110410187.00  นางสาวสุภาภรณ์   ศิริผลา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

5 643110410252.00  นายภูริช   เมืองโคตร วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

6 643110410310.00  นางสาวปรายฟ้า   ริศบุก วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

7 643110510085.00  นายธนกร   สุทธิม่ัน วิศวกรรมไฟฟ้า 

8 644110510018.00  นายทักษ์ดนัย   สีสมภาร วิศวกรรมไฟฟ้า 

9 643110110019.00  นางสาวรัตนาภรณ์   ลามุงคุณ วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

  



 


